
Unitat de Dinamització Comunitària 
 

Assemblea d’elDirectori 
 
Data: 9/10/2019 
 
Hora:  13:00 
 
Lloc: Hotel d’Entitats  
 
Assistents:  Assemblea FilCat, Associació d’Estudiants Progressistes, Korean Club, Ipsych, Banc 
del Temps, Associació d’Estudiants Sènior de la UAB, Erasmus Student Network UAB, 
Unanimun, Ramen Club, Swing UAB, CRUAB, Humans contra Zombies, Asociación de 
estudiantes chinos, AVAFES, Centaures de l’Autònoma, Societat Catalana de Nanociència i 
Nanotecnologia, Club Alpí Universitari, Pubillatge UAB, Colla Castellera Ganàpies.  
 
Ana Valencia, Xavier Alejandre i Estel Muñoz (Unitat de Dinamització Comunitària). Andrea 
Ruedas (Observatori per a la Igualtat). 

 
Ordre del dia 

1. Convocatòries de la FMUAB: Fira d’entitats, paradetes i activitats 

2. Valoració Fira de Col·lectius i Serveis del passat 19 de setembre 

3. Presentació de les propostes formatives per a col·lectius 

4. Guies d’actuació davant el sexisme i les violències de gènere. 

5. Proposta de l’Observatori per a la Igualtat sobre els punts liles. 

6. Espai de cures de l’Assemblea d’elDirectori com a part de les mesures establertes al IV 

Pla d’Igualtat 

7. Torn de paraula reservat al col·lectiu “Banc del Temps” 

8. Aprovar calendari de les properes assemblees. 

 

Desenvolupament de la reunió 

1. FMUAB: presentació del lema i convocatòries 

L’Ana Valencia, responsable tècnica de la Unitat de Dinamització Comunitària, exposa el lema 

d’enguany ” Emergència climàtica: la UAB actua”, aquest lema anirà acompanyat d’activitats 

de sensibilització i accions al voltant del canvi climàtic. Aquest lema recull el compromís de la 

UAB amb el medi ambient i la veu de les persones que van signar la carta oberta a la UAB per a 

la declaració de l’estat d’emergència climàtica.  

El denominador comú de totes les Festes Majors de la UAB és la implicació de la comunitat en 

la seva organització i realització, la festa la fem entre tots i totes. En aquest aspecte, s’obren 

un seguit de convocatòries perquè els col·lectius i la resta de la comunitat puguin participar de 

la Festa: 
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 Paradetes d’estudiants 

 Les paradetes d’estudiants situades a la plaça del Coneixement (eix nord) són 

un segell distintiu de la festa i una part important de la pròpia organització de 

la FMUAB. 

 Aquest espai està dinamitzat per espais escènics, així com per barres o 

paradetes d’estudiants i l’horari serà de 13h a 21h.  

 El termini per a sol·licitar paradeta finalitza el proper 22 d’octubre. Aquells 

col·lectius que vulguin sol·licitar-la, ho hauran de fer mitjançant el següent 

formulari. 

 Els col·lectius inscrits a elDirectori i els Consells d’Estudiants tenen prioritat 

alhora d’assignar paradeta.  

 Com a novetat d’enguany, els col·lectius poden sol·licitar paradetes amb dues 

barres (s’establirà els col·lectius que poden tenir dues barres en funció de la 

demanda i de criteris tècnics per determinar la seva viabilitat) 

 És important que els col·lectius interessats en muntar una paradeta a la Plaça 

del Coneixement, revisin tota la informació referent a aquest aspecte. 

 

 Fira d’Entitats  

 A la Plaça Cívica hi haurà, com tradicionalment, la Fira d’Entitats, on els 

col·lectius i serveis que vulguin, podran mostrar a la comunitat de la UAB la 

seva tasca i/o projectes.  

 L’horari de la Fira és de 13h a 17h, i el termini per a sol·licitar espai també 

finalitza el proper 13 d’octubre.  

 Si voleu sol·licitar espai a la Plaça Cívica, heu d’omplir el següent formulari 

 

 Concurs de cartells 

 Un any més, la imatge de la Festa Major la decideix la comunitat. Fins el 15 de 

setembre es podien presentar propostes de cartells.  

 Les tres propostes amb més “m’agrada” han estat finalistes. La proposta que 

resulti guanyadora, rebrà un premi de 300€. 

 El cartell guanyador el decidirà un jurat format per la Vicerectorat d’Alumnat i 

d’Ocupabilitat, una persona de la Unitat de Dinamització Comunitària, una 

persona de Cultura en Viu i una persona de Comunicació.   

 

 Autònoma Actua 

 El Premi Autònoma Actua és una iniciativa consolidada i de llarga trajectòria 

que permet donar a conèixer les diferents propostes artístiques que sorgeixen 

entre els membres de la comunitat universitària de la UAB, ja siguin 

estudiants, PAS o PDI. L’objectiu principal és fomentar les actuacions culturals 

en viu a dins la universitat que tinguin iniciatives artístiques o formin part 

d’algun grup de música, teatre o dansa i que vulguin optar a presentar-se en 

els espais de programació artística de la Festa Major de la UAB. 

 El termini per a presentar propostes finalitza el proper 14 d’octubre.  

 Consulteu tota la informació de l’Autònoma Actua en el següent enllaç. Ç 

 

https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/paradetes-fmuab
https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/paradetes-fmuab
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/fm2019/paradetes-d-estudiants-1345674204273.html
https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/fira-entitats
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/fm2019/autonoma-actua-1345770339366.html


Unitat de Dinamització Comunitària 
 

 Activitats 

 Els col·lectius que vulguin desenvolupar una activitat més enllà de les barres o 

de la Fira d’Entitats, poden enviar un correu a info.participacio@uab.cat 

explicant la proposta que volen desenvolupar.  

2. Valoració Fira de Col·lectius i Serveis del passat 19 de setembre 

Es pregunta als col·lectius sobre les seves impressions respecte la fira del passat 19 de 
setembre. En termes generals, la majoria de col·lectius valoren positivament el format de la 
Fira, tant pel que fa a la ubicació, com la durada, com el format. Tot i així, es fan un conjunt de 
suggeriments compartits pel conjunt de col·lectius que integren l’Assemblea: 

– Totes les fires de col·lectius s’haurien de fer a la Plaça Cívica. En general no es valora 
positivament la ubicació de les paradetes davant del cinema a la fira dels IWD del mes 
de febrer.  

– En fires com la del setembre, amb un programa d’activitats, cal la figura del 
presentador/a o speaker perquè vagi presentant les activitats i els col·lectius que les 
desenvolupen.  

– El fet de compartir espai genera controvèrsia, perquè tot i ser conscients que l’espai és 
limitat, consideren que confon, desperfila el col·lectiu i els col·lectius amb més 
membres acaparen tot l’espai i atenció.  

3. Presentació de les propostes formatives per entitats 

Es presenta als col·lectius assistents el nou projecte de la Unitat de Dinamització Comunitària 
per a fomentar el creixement i la consolidació del teixit associatiu de la UAB. La intenció és 
desenvolupar una programació de formacions durant el curs, que siguin de l’interès dels 
col·lectius i que responguin a les seves necessitats. El format d’aquestes formacions serà el de 
càpsules formatives, que tinguin una durada no superior a 2h i amb uns objectius molt 
concrets. 

Per aquest motiu, es comenta a l’Assemblea que la Unitat de Dinamització Comunitària 
proposarà unes formacions al conjunt d’elDirectori i afegirà les formacions en funció de les 
propostes que es rebin per part dels col·lectius. La intenció és que la oferta formativa adreçada 
a les entitats respongui a les seves necessitats, per tant, Dinamització Comunitària afegirà les 
que el teixit associatiu proposi, en la mesura de les possibilitats de la unitat i sota criteris 
tècnics.  

Les formacions que es proposen per part de la Unitat són: 

– Com constituir una associació. 
– Aplicació de la Llei de Protecció de Dades a les associacions (Reglament UE 2016/679) 
– Ús de l’espai públic a la UAB. 
– Sol·licituds d’ajuts econòmics pel teixit associatiu: convocatòries, presentació del 

projecte, justificació i redacció de la memòria.  
– Ús del llenguatge no sexista en les comunicacions dels col·lectius 
– Eines bàsiques pel disseny de cartells 

Per a decidir quines formacions es duen finalment a terme, tots els membres dels col·lectius 
poden emplenar el següent formulari on hauran de seleccionar les tres propostes que 

mailto:info.participacio@uab.cat
https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/formacions-teixit-associatiu


Unitat de Dinamització Comunitària 
 

prefereixin i afegir-ne les que considerin fins el proper 25 d’octubre. Amb les respostes del 
teixit associatiu es publicarà una proposta formativa per les entitats pel curs 19/20. 

4. Guia d’actuació davant el sexisme i les violències de gènere als col·lectius de la UAB 

L’Andrea Ruedas, tècnica de l’Observatori per a la Igualtat presenta la guia d’actuació davant el 

sexisme i les violències de gènere als col·lectius de la UAB, exposa quin ha estat el procés de 

redacció de la guia, així com el procediment per a personalitzar la guia a cadascun dels 

col·lectius inscrits a elDirectori.  

D’aquesta manera, el procés de construcció de la guia per cadascun dels col·lectius, consta de 

tres fases: 

 Diagnosi 

 Primer contacte amb el col·lectiu i l’Observatori per a la Igualtat 

 Qüestionari en format de grup de discussió (organització, participació, 

comunicació, sexualitat, etc.) 

 Formació 

 Introducció conceptual i presentació dels continguts de la guia 

 Adaptació de la guia 

 La formació, l’informe de diagnosi i la pròpia guia d’actuació davant el sexisme 

i les violències de gènere, permetran l’adaptació d’aquesta als diferents 

col·lectius.  

 Un cop feta, els col·lectius poden sol·licitar una tutoria on s’explicarà com ha 

estat l’adaptació de la guia, es lliurarà la guia, es revisarà i s’aprovarà.  

Des del segon semestre del curs 17/18 fins a l’actualitat, 6 col·lectius han elaborat la seva 

pròpia guia, amb l’assessorament i seguiment de l’Observatori per a la Igualtat.  

Tots els col·lectius hauran de tenir aquesta guia, però que s’haurà de fer progressivament, ja 

que, de moment, es poden fer tres adaptacions per semestre.  

Els col·lectius que vulguin participar, hauran d’emplenar el següent formulari 

5. Proposta de l’Observatori per a la Igualtat sobre Punts liles  

En el marc de la FMUAB d'enguany l'Observatori per a la Igualtat engega una campanya de 
sensibilització sobre el Punt Lila per tal de donar a conèixer aquesta eina contra les agressions 
masclistes en contextos d'oci.  

A la vegada, alguns col·lectius han mostrat interès en la (difícil) relació entre els Punts Lila i la 
gestió de les agressions lgtbifòbiques: Es tenen prou en compte des dels Punts Lila? S'han de 
tractar en el mateix espai o en espais diferenciats (Punts Rainbow)? El debat està obert i us 
convidem a participar-hi i generar plegades una taula rodona d'experiències i sabers. 

Un cop hi hagi confirmada una data, la Unitat de Dinamització Comunitària ho comunicarà a 

tots els col·lectius inscrits a elDirectori.  

 

https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/formacions-teixit-associatiu
https://www.uab.cat/doc/guia-colectius
https://www.uab.cat/doc/guia-colectius
https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/guiaactuacio
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6. Espai de cures de l’Assemblea d’elDirectori com a part de les mesures establertes al IV Pla 

d’Igualtat.  

Aquest Juliol el Consell de Govern de la UAB va aprobar el IV Pla d'Acció per a la Igualtat de 

Gènere, que ha elaborat l'Observatori per a la Igualtat; és un instrument per articular les 

polítiques per a la igualtat de gènere i LGTBI en l'àmbit universitari. 

(https://www.uab.cat/doc/IVplageneredoc) 

El pla està estructurat en cinc eixos,  un d’ells és la participació i representació paritària en la 

comunitat universitària (Eix 4). Dins d’aquest hi ha les mesures i objectius que com a col·lectius 

hauríem d’abordar per a poder seguir el pla i millorar la situació actual vetllant per una igualtat 

futura. 

Es proposa doncs, generar una assemblea entre els col·lectius amb l’objectiu d’incorporar 

perspectiva de gènere en l’organització, les pràctiques i el funcionament dels col·lectius. 

Algunes de les propostes, basades en el pla son les següents: 

- Generar un espai còmode on es puguin abordar qualsevol qüestió sobre igualtat de 

gènere i LGTBI i que no quedi invisibilitzades. 

- Donar a conèixer l’observatori i  tot el que ofereix (Formacions, la guia, 

acompanyament i assessorament...) 

- Analitzar càrrecs i l’organització de cada col·lectiu per visualitzar si existeix una 

repartició paritària d’aquests. 

- Crear un feedback entre els col·lectius que tenen la guia i els que no amb l’objectiu de 

donar a conèixer la importància d’aquesta i lo útil que és per al teu col·lectiu. 

- Generar activitats amb l’objectiu d’empoderar el paper de la dona en la comunitat 

universitària. 

Aquesta assemblea la creem de zero entre totes i està oberta a qualsevol proposta i gestió 

organitzativa.   

Properament us enviarem la convocatòria per a decidir el format d’aquest espai conjuntament.  

7. Torn de paraula reservat al col·lectiu “Banc del Temps” 

Banc del Temps és un col·lectiu inscrit a elDirectori des del curs 18/19. Com la resta de Bancs 

del temps, l’objectiu del col·lectiu és establir un sistema d’intercanvi de serveis entre persones 

que s’ajudin mútuament a través de l’oferta i la demanda d’habilitats o coneixements, per a 

donar, rebre i compartir temps amb altres persones. 

Ara mateix el col·lectiu busca ampliar l’oferta i la demanda d’activitats i/o habilitats. Demanen 

fer difusió entre els membres dels col·lectius d’elDirectori perquè s’inscrigui la màxima gent 

possible.  

En aquest enllaç teniu el formulari d’inscripció 

 

 

https://www.uab.cat/doc/IVplageneredoc
https://elblogdeldirectori.wordpress.com/sobre-nosaltres/
https://elblogdeldirectori.wordpress.com/participa/
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8. Calendari de les properes assemblees d’elDirectori 

Es proposa a l’Assemblea l’aprovació del següent calendari d’assemblees pel curs 19/20: 

– 13 de novembre de 2019 

– 18 de desembre de 2019 

– 12 de febrer de 2020 

– 25 de març de 2020 

– 15 d’abril de 2020 

– 20 de maig de 2020 

–  


